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Izgalmas január
Már lassan feledésbe merül az elmúlt év, a szilveszteri fogadalmakat is kezdjük
távolabbról, netán reálisabban szemlélni. Esetleg még arra is rájöhetünk, hogy
túlvállaltuk magunkat. De már ezen sem sokáig elmélkedhetünk, mert január
valódi izgalmakat tartogat számunkra.
Az érdeklődés középpontjába a bértárgyalások kerülnek, a találgatások, a
latolgatások, a számolgatások ideje. A minimálbér nyolc százalékos emelése
reményt adhat a vasutasnak egy jobb, a tavalyinál mindenképpen magasabb
bérfejlesztésre. Ezért árgus szemekkel figyeljük az eseményeket, várjuk a VÉT
eredményeit. A cargós VÉT-en az elmúlt héten a munkáltató nem tett ajánlatot,
de várjuk szerdán a MÁV ajánlatát. Azt gondolhatja az egyszerű vasutas, hogy
volt ideje a munkáltatónak alaposan átrágni magát a tavaly februárban
átadott, szakszervezetek által írt megállapodás tervezetén. De még az is előfordulhat, hogy a
„bérizgalom” helyét hétfőtől valami egészen más veszi át.

Mert ugye ne felejtsük el, hogy hétfőn kezdetét veszi az időszakos vizsgák szokásos görcse. Ez az
utóbbi években jelentős „para” a halandó vasutasnak. Sejtésem szerint a munkáltató majdnem olyan
izgalomban van ettől, mert ha elbukik a beosztott, nem egyszerű a pótlás, pláne akkor, ha egyszerre
többen is elvéreznek egy-egy teszten. Ezt elkerülendő, no és a
vasutast motiválandó megállapodás született 2018-ban, ami
díjazza, ha kellő energia került befektetésre a vizsga előtt, és az
elsőre sikerül.
Tehát izgalmak terén ebben a hónapban sem szenvedünk hiányt,
reményeink szerint megéri majd a sok izgi: két számegyűre sikeredik a megállapodás, és meggörbül a vizsgára kapott jegyünk is.
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Már a kertek alatt?
Azt mondják, nem fog akkorát durranni, mint 2008-ban. Meg azt is
mondják, hogy nem tudni, mikor, kit és hogyan, mint Toldi malomköve.
Szóval inkább még csak jóslatok vannak, de azt nagyon komolyan
mondják, tehát mégis csak lesz valami. Nem sokat tudni még róla, de
már közel van, itt-ott látni vélik, vannak, akik már érzik a fuvallatát. Mint
amikor vihar előtt megélénkül a szél, ám még senki nem tudja, mit hoz
éjszakára, reggelre, vagy a jövő hétre. A neve válság, esetünkben
pénzügyi, vagy gazdasági, bár többnyire mindkettő, hiszen nincs pénz
gazdaság nélkül, és fordítva.
Az előszele talán még csak mostanában kezd feltámadni, de akik
autógyárban dolgoznak, vagy például a vasúti árufuvarozásban, már sejdítik, hogy
készülőben van valami. Az autógyárak lelassultak, ők mindig jól jelzik a rosszat, és az is
fontos jel, hogy csendesek a kohók Dunaújvárosban, de talán még Kassán is. Kevesebb
autó, kevesebb acél kell, és sajnos kevesebb fuvar a vasúton. Mindenesetre a németek már
készülnek a nehéz időszakra, ami intő jel kell, hogy legyen, hiszen sok-sok szállal kötődünk
a német gazdasághoz. De a hírek szerint a magyar kormány is gazdaságvédelmi akciótervet
akar a következő hónapokban.
Nagyon nem szeretjük a válságokat, hiszen
komoly munka tenni ellene, és nagyon nehéz
kilábalni belőle, ha elkapott bennünket. Olyasmi
talán, mint az influenza, de az ellen is jobb tenni,
mint a kilábalás görcseit nyögni. Tehát prevenció,
falusiasabban megelőzés legyen a jelszó
kicsiben is, meg nagyban is. Igaz, a nagyokhoz
nem nagyon érünk fel, de a magunk háza táján
biztosan találunk lehetőséget, ki kicsit, ki nagyot.
De keresni kell, különben bajba juthatunk, és
máris viszik a tehenet – ráadásul úgy tűnik, a
rabló már a kertek alatt jár.
A nagy kérdés tehát az, miképp védekezhetünk, mármint a válság ellen. Alighanem fájni fog
egy kicsit, de nincs mese, megszorításokat kell bevezetni: kevesebb sör, kevesebb virsli, ám
az örök életről ne mondjunk le, hátha lesz még
jobb! Addig is legyünk óvatosabbak a
pénztáraknál, és ha nem muszáj, ne keveredjünk
komolyabb kölcsönökbe. Képezni kéne valami
tartalékot is, ha még nincs, ha meg már van,
tegyük rá a hetedik lakatot, hátha az első hat már
elgyengült.
Egy szó, mint száz, nem megijedni, nem értünk
jönnek, legfeljebb a tengerimalacért! De tartsuk
szem előtt az örök élet vágyát, másképpen
gondoljunk a holnapra is, meg a holnaputánra is,
előbb, vagy utóbb, de az is eljön.
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HUMORSAROK
PEDANTÉRIA
A takarítónő feljelentést tesz a rendőrségen nemi erőszak miatt:
– Az úgy történt, kérem, hogy már épp végeztem volna a folyosó felmosásával, amikor
észrevettem, hogy közeledik felém az erőszaktevő.
– És próbált elmenekülni? – kérdezi az ügyeletes rendőr.
– Hogy tudtam volna? Mögöttem fal, mellettem fal, előttem meg már fel volt mosva…

ÁLOM
A kakas, minden alkalommal, amikor elmegy az egyik tyúk mellett, kitép egy tollat a hátából. A
tyúk már nem bírja tovább, és megkérdezi:
– Mondd csak, kakas, a többi tyúkot miért nem bántod?
– Mert téged meztelenül akarlak…
Balogh Attila
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